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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E 
RECONHECIMENTO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL.  AUSÊNCIA 
DE  TRÂNSITO  EM  JULGADO.  INTERPOSIÇÃO 
APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.IMPOSSIBILIDADE DE 
EXECUÇÃO  DA  SENTENÇA  DE  MÉRITO.  DEVOLUÇÃO 
DE  VALORES  INDEVIDAMENTE  RECEBIDOS.  MÁ-FÉ 
COMPROVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Restando  devidamente  comprovada  a  interposição  de 
apelação em face de sentença que reconheceu a união estável, 
incabível se faz a execução provisória da sentença para que 
conste o nome da autora no rol de beneficiária por pensão por 
morte, acarretando sua má-fé o requerimento administrativo 
para tal fim. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 177.

RELATÓRIO

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com  pedido  de  efeito 
suspensivo interposto por Cátia Luzia Bernardes Lins, contra decisão proferida pelo 
MM. Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca da Capital, que, nos autos da ação de 
reconhecimento e dissolução de união estável por ela proposta em desfavor do ora 
agravado, determinou “a suspensão da pensão civil concedida administrativamente à 



Srª Cátia Luzia Bernardes Lins, sendo oficiado à Universidade Federal da Paraíba, 
sobre esta decisão”, bem como a necessidade de devolução dos valores recebidos.

Inconformada,  a  agravante  pugna  pela  concessão  de  efeito 
suspensivo à decisão liminar, argumentando, para tanto, a incompetência absoluta 
daquele juízo, visto não possuir poderes para suspender o ato que concedeu a pensão 
por morte à agravante, por se tratar de ato administrativo federal.

Assevera que a eventual apelação deverá ser recebida apenas 
no efeito devolutivo, diante do reconhecimento da verba de caráter alimentar e a 
impossibilidade de devolução das verbas recebidas, visto possuir natureza alimentar.

Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, 
ao final o seu provimento, a fim de anular a decisão agravada. 

Pedido de efeito suspensivo deferido parcialmente (fls. 140/142)

Contrarrazões às fls. 151/167

A  douta  Procuradoria-Geral  da  Justiça  opinou  pelo 
desprovimento do recurso (fls. 169/171).

É o relatório. 

VOTO

Entendo,  desde  logo,  que  não  merece  guarida  a  pretensão 
recursal.

Com  o  presente  recurso,  a  agravante  deseja  ver  suspensa  a 
determinação do MM. Juiz da 3ª Vara de Família da Comarca da Capital que, nos 
autos  da  ação  de  reconhecimento  e  dissolução  de  união  estável,  determinou  a 
suspensão da pensão civil concedida administrativamente e determinou a devolução 
dos valores recebidos indevidamente.

Saliente-se  que  a  autora  ajuizou  ação  de  reconhecimento  e 
dissolução  de  união  estável  em face  dos  herdeiros  de  Jomário  da  Fonseca  Lima, 
tendo seguido seu trâmite regular com sentença de procedência dos pedidos.

A  parte  promovida  inconformada  com  a  sentença  de 
procedência  da  ação de reconhecimento  e  dissolução de união  estável  interpôs  o 
recurso apelatório.

Antes da remessa dos autos a esta Corte para julgamento do 
recurso apelatório, a parte autora, ora agravante, apesar de não haver o trânsito em 



julgado  da  sentença  de  primeiro  grau,  bem  como existir  interposição  de  recurso 
apelatório,  a  parte  autora,  ora  agravante,  requereu  à  Pró-Reitoria  de  Gestão  de 
Pessoas  da  Universidade  Federal  da  Paraíba  habilitação  ao  benefício  de  pensão 
vitalícia  por  morte,  tendo  a  instituição  concedido,  administrativamente,  referido 
benefício.

Importante  lembrar  que  apesar  de  a  sentença  ter  julgado 
procedente o pedido constante da ação de reconhecimento e dissolução de união 
estável, não poderia ter ela buscado administrativamente a pensão por morte do de  
cujus, posto não haver o trânsito em julgado da decisão.

Como o ato concessivo da pensão foi dado administrativamente 
e  este  se  baseou  em  premissa  falsa  –  sentença  transitada  em  julgado  -  ,  leva  a 
necessidade  excepcional  de  suspensão  do  ato,  como  bem  consignou o  MM.  Juiz 
processante.

Por  sua  vez,  no  tocante  à  determinação  de  devolução  dos 
valores,  a  doutrina  e  jurisprudência  pátria  são  uníssonas  em  afirmar  a 
impossibilidade de sua repetição quando a parte recebeu os valores a título de boa fé.

Da  análise  dos  autos,  observa-se  que  a  inclusão  da  ora 
agravante como beneficiária da pensão por morte deixada por Jomário da Fonseca 
Lins,  deu-se  de  forma indevida,  haja  vista  ter  levado  a  Universidade Federal  da 
Paraíba  a  erro  ao  requerer  administrativamente,  consoante  se  comprova  dos 
documentos de fls. 99/117. 

Não obstante a jurisprudência majoritária dos Tribunais seja no 
sentido de que os valores recebidos a título alimentar são irrepetíveis,  desde que 
recebidos de boa-fé, este não é o caso dos autos, visto a ora agravante ter alterado a 
verdade dos fatos.

A agravante tinha pleno conhecimento da ausência do trânsito 
em julgado da ação, razão pela qual não poderia,  em hipótese alguma, induzir o 
órgão  pagador  a  erro,  ainda  mais  se  intitulando  como  esposa  do  de  cujus,  
configurando sua atitude como má-fé processual.

Como  bem  salientou  a  Exma.  Promotora  de  Justiça,  “a 
percepção  da  pensão  decorreu de  erro  do  ente  público,  para  o  qual  concorreu 
diretamente  a  agravante.  Assim,  uma vez  que  a  agravante  não  era  credora  da 
pensão,  apropriando-se  do  que  não  lhe  pertencia,  em  prejuízo  do  agravado, 
conclui-se pela ilicitude da percepção dos valores, o que afasta a irrepetibilidade 
alegada”.

Mutatis mutandis, são os seguintes julgados:



EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 
INSS - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO PAGO INDEVIDAMENTE - 
EQUIVOCO  PRATICADO  PELA  PRÓPRIA  AUTARQUIA  - 
RECEBIMENTO  DE  BOA-FÉ  -  IMPOSSIBILIDADE  DE 
REPETIÇÃO  DA  VERBAS  ALIMENTARES  -  PROVIMENTO 
NEGADO.  "É  pacífica  a  jurisprudência  no  sentido  de  não  caber 
desconto no benefício a título de restituição de valores pagos aos 
segurados por erro administrativo, em homenagem ao princípio da 
irrepetibilidade  ou  da  não  devolução  de  alimentos"  (STJ,  REsp 
1301952/RJ, Rel. Min. Diva Malerbi [Desembargadora convocada do 
TRF da 3ª Região]). (TJ-SC, Rel: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 
19/06/2013, Quarta Câmara de Direito Público Julgado)

AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 
PAGAMENTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. 
VALORES  RECEBIDOS  DE  BOA  FÉ.  NÃO  CABIMENTO  DE 
RESTITUIÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. O art. 115, II, 
da  Lei  8.213/91,  que  prevê  a  possibilidade  de  desconto  de 
pagamento  de  benefício  recebido  além  do  devido,  deve  ser 
interpretado de forma restritiva, em virtude da natureza alimentar 
do benefício previdenciário. II. Não se pode penalizar a segunda ré, 
viúva do ex-segurado, à reposição de valores recebidos a maior a 
título  de  pensão  por  morte,  na  medida  em  que  não  restou 
comprovado  qualquer  comportamento  doloso,  fraudulento  ou  de 
má-fé por parte da mesma que pudesse ter concorrido para tal erro. 
A percepção indevida resultou do equívoco do INSS, que se negou 
a conceder administrativamente o benefício à parte autora,  o que 
proporcionou, então, que a segunda ré recebesse um valor superior 
àquele  que  realmente  lhe  seria  devido.  III.  É  pacífica  a 
jurisprudência no sentido de que não caber desconto no benefício a 
título  de  restituição  de  valores  pagos  aos  segurados  por  erro 
administrativo, em homenagem ao princípio da irrepetibilidade ou 
da  não  devolução  de  alimentos.  IV.  Agravo  a  que  se  nega 
provimento.  (TRF-2  -  REEX:  200751510518702   ,  Relator: 
Desembargador  Federal  MARCELLO  FERREIRA  DE  SOUZA 
GRANADO, Data de Julgamento: 31/08/2010, PRIMEIRA TURMA 
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 23/09/2010)

In casu, não se pode levar em consideração o erro da autarquia, 
mas  sim  a  indução  da  agravante  ao  erro,  o  que,  sem  sombra  de  dúvidas,  resta 
configurada a apropriação indevida dos valores percebidos.

Diante  de  tais  considerações,  voto  pelo  desprovimento  do 
recurso, mantendo, na íntegra, a decisão guerreada.

É como voto.



DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Romero Marcelo da Fonseca. 
Participaram do julgamento o Exmo. Juiz Convocado Dr. Miguel de Britto Lyra Filho 
(com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. João Alves da Silva), o Exmo. Des. 
Romero  Marcelo  da  Fonseca  e  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega 
Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público, na pessoa do 
Excelentíssimo Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 14 de agosto de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 19 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
          Juiz Convocado


